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দদফশ্রী নন্দী
গট্ফলক, যফীন্দ্র ঙ্গীত মফবাগ, যফীন্দ্র বাযতী মফশ্বমফদোর, করকাতা, মিভফঙ্গ, বাযত
Abstract
The story, the songs and dances, the acting- in every aspect Rabindranath Tagore’s dramas
are incomparable and world-class. The songs, which have been used in his dramas, are
highly valuable. These songs have helped the dramas to reach the higher level of popularity
as well as they made the dramas easier and more understandable to communicate the
central theme and to convey the main message to the audiences. The songs, those are used
in the mentioned three dramas (Raktakarabi, Chitrangada and Chandalika) have helped the
stories to get established and have taken them to their ultimate climaxes. The main
perspective of this article is to analyze how the songs have successfully presented the
development of the story and reflected the dramatic situations in these three dramas of
Tagore.
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যফীন্দ্র-মল্প-ামট্তেয দম দকান াখা মনট্ চর্চ্বা ফা মফট্েলট্ণয দগাড়াট্তআ একযা মফল ভট্ন যাখা প্রট্াজন
দম, যফীন্দ্রপ্রমতবা ভূরতঃ গীতধভবী। কমফয কাফে, গান দতা ফট্যআ, এভনমক তাাঁয যমচত উনো, নাযক, গল্প ফ-আ
মরমযকোর ফা গীতধভবী। যফীন্দ্রনাট্থয ঋতুনাযেগুমরয কথা এ প্রট্ঙ্গ মফট্ল কট্য উমিমখত ট্ থাট্ক এ কথা মিকআ,
মকন্তু গুরুট্দট্ফয দরাকামশ্রত নাযক ফা গদেনাযকগুমর তায ফেমতক্রভ ন। তাছাড়া এগুমরয ঙ্গীত-ফহুরতা 
নাযট্কয নাযেভূরে ফৃমিট্ত গাট্নয প্রট্াট্গয মচন্তাবাফনা গুরুট্দফ যফীন্দ্রনাট্থয গীতধভবী -ভানট্কআ মচমিত কট্য।
যফীন্দ্রনাট্যে ফেফহৃত গানগুমর কথা  ুট্যয ‘িবনাযীশ্বয’ রূট্যআ ফান। এ গানগুমরয ভট্ধে মকছু গান নাযট্কয
মফট্েদে ঙ্গ অফায মকছু স্বতন্ত্র যফীন্দ্রগান মট্ট্ফ দগ। তাআ একাধাট্য গান  নাযে-কামনী ফট্নয ‘দ্বৈত
াট্ন’ নাযকগুমর ট্ উট্িট্ছ স্বতন্ত্র, কারজী এফং ফাংরা মথট্যাময অট্ফট্গয প্রবাফভুক্ত।
যফীন্দ্রনাট্থয নাযোধনায আমতা মবট্ফক্ষণ কযট্র দফাঝা মাট্ফ দম, যফীন্দ্র মল্পপ্রমতবায ঊলা রগ্ন দথট্ক
জীফট্নয মন্তভ ধো মবন্ত এআ াধনায থ মফধৃত ট্ যট্ট্ছ। অয এআ মনযমফমেন্ন গমতপ্রফাট্য মাত্রাট্থ
মফধৃত ট্ অট্ছ তাাঁয অত্মভীক্ষায আমতাযুকু। একমদট্ক নাযট্কয ক্রট্ভান্নমতয থ ধট্য এট্ট্ছ কাফেনাযে,
গীমতনাযে, গদেনাযে(রূক-াট্েমতকধভবী তত্ত্বগত)  নৃতেনাযে ফব, নেমদট্ক খুফ ন্তরবীনবাট্ফআ নাযট্কয
উর্চ্ামযত ট্ে ‘অত্মমনট্ফদন, দপ্রট্ভয উট্ৈাধন এফং প্রাট্ণয জাগযণ’১-এয ভন্ত্রগুমর। দভাযাভুময বাট্ফ মফং তট্কয
প্রথভ দট্কয দলমদট্ক যফীন্দ্রনাট্যেয মবভুখ মযফমতবত  এফং ক্রভঃ ঋতুনাযে এফং ট্েতধভবী নাযেৃমিয
মদট্ক গুরুট্দফ ভট্নামনট্ফ কট্যন। এআফ াট্েমতক তত্ত্ব-নাযকগুমরট্ত মট্ল্পয অফযট্ণ ধভব, দপ্রভ, ভানফট্চতনা,
ভাজট্চতনা ম্পট্কব কমফয ুস্পি মবফেমক্ত রক্ষে কযা দগর। তট্ফ যফীন্দ্রনাযেপ্রমতবা মতআ তায মযণমতয মদট্ক
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ধাফভান ট্ট্ছ, নাযট্ক গাট্নয প্রট্াগ ততআ ফৃমি দট্ট্ছ। নাযট্কয তত্ত্বমচন্তা ফা ভূর ফক্তফেট্ক গাট্নয াাট্মে
মযস্ফূয কযট্ত দচট্ট্ছন গুরুট্দফ, কট্য তুট্রট্ছন অয হৃদগ্রাী। এ প্রট্ঙ্গ প্রবু গুিাকুযতা ২ ভন্তফে
কট্যট্ছনঃ
“ It is essentially the musical qualities which distinguish his dramatic genius.”
অফায ধূজবমযপ্রাদ৩ ফট্রট্ছনঃ
“ Tagore’s musical compositions cannot but help the drama because of the
very nature and nurtute of his genius.”
গুরুট্দট্ফয নাযট্ক ফেফহৃত গানগুমরয প্রকৃত তাৎমব উরমি কযট্ত ট্র তাাঁয ধোত্মট্চতনা, তাাঁয ন্তয 
ভনট্ন গাট্নয স্বরূ মক এফং উবট্য ভট্ধে মনমফড় দমাগূত্রমযট্ক মচট্ন দনা প্রট্াজন। শ্রী ননীট্গাার
ফট্ন্দোাধো তাাঁয ফআট্ ভন্তফে কট্যট্ছন দমঃ
‚…স্বরূ উরমিয তন্মতা কমফ একভ দকফর গানআ যচনা কযট্ত দট্যট্ছন… অত্মায অনন্দরীরায ট্ঙ্গ গাট্নয এআ মফট্েদে দমাগময রক্ষে কযট্র অভযা যফীন্দ্রনাযট্ক ঙ্গীট্তয মযামবতা
ম্পট্কব ফমত ’দত াযফ। অফায মখন এআ মনফবচনীট্য প্রকাট্ক মনট্জয রূভ ভগ্র জীফট্নয
ট্ঙ্গ মভমরট্ নুবফ ক’দয প্রকা কযট্ত দচট্ট্ছন, তখন দআ রূট্য ভধে মদট্ রূট্য রীরাট্ক
নাযক ছাড়া নে দকান অমঙ্গট্ক প্রকা কযট্ত াট্যন মন, কাযণ মক্রাট্ক স্বরূট্ প্রকা কযফায একভাত্র
ফান ’র নাযক।‛
ফাংরা নাযট্কয ঐমতট্েয ধাযাট্ক মনট্জয নাযট্ক ধট্য দযট্খট্ছন যফীন্দ্রনাথ, তাআ তাাঁয নাযট্ক গাট্নয ফেফায
ট্ট্ছ ফহুর মযভাট্ণ। তাছাড়া ুযীন কথায তুরনা গাট্নয প্রমত তাাঁয অস্থা উত্তট্যাত্তয ফৃমি দট্ত থাট্ক। ফে
ফভ দম শুধু নাযট্কয প্রট্াজট্নআ গান যমচত ট্ট্ছ এভনযা ন, কখন কখন ‘জনরুমচয দাট্’ অফায
কখন মবনট্য ভট্ক দীঘবতয কযায উট্েট্ে গাট্ন নাযট্কয ংখো ফৃমি কযট্ত ফাধে ট্ট্ছন কমফ। তট্ফ
এ কথা র্ফবফ বাট্ফ তে দম এআ গাট্নয থ ধট্যআ দশ্রাতৃমচত্ত অয যফীন্দ্রভানট্য দতুফটি ময যমচত ট্ট্ছ। তাাঁয
গান শুধু নাযট্কয ফামেক রোয ট্ দথট্ভ থাট্ক মন, ট্ উট্িট্ছ যফীন্দ্রনাট্যেয ভট্তা মক্তারী  দদোতনাভ
মল্পভাধেট্ভয ভূমতবভী প্রমতভা।
গুরুট্দট্ফয নাযকগুমর চমযত্রমচত্রণ, ঘযনায াযম্পমব যচনা, ংরা যচনা, মযণমত, ৃজন “ নাযেযীমতয এআ
মচযাচমযত থ ধট্য চরট্র তায যগ্রট্ণয ভাত্রাট্ক, নাযট্কয য  যাট্নয অট্ফদনট্ক ংট্ফদনীর স্তট্য
দযট্ন মনট্ মগট্ট্ছ তাাঁয গান। ‘ঞ্চবূত’ প্রফট্টি  গুরুট্দফ ভন্তফে কট্যট্ছনঃ
‚...বালায দতা হৃদট্য মত প্রতেক্ষ দমাগ নাআ, তাাট্ক ভমস্তষ্ক দবদ কমযা ন্তট্য প্রট্ফ কমযট্ত ...
তাাট্ক ফুমঝট্ত থব কমযট্ত ট্নকযা ভ মা। মকন্তু ংগীত এট্কফাট্য এক আমঙ্গট্তআ হৃদট্ক
অমরঙ্গন কমযা ধট্য।
এআজনে কমফযা বালায ট্ঙ্গ ট্ঙ্গ একযা ংগীত মনমুক্ত কমযা দদন...ছট্ন্দ এফং ধ্বমনট্ত মখন হৃদ
স্বতআ মফচমরত আা উট্ি তখন বালায কামব ট্নক জ আা অট্। ...‛
মনট্জয নাযক ম্পট্কব যফীন্দ্রনাথ স্বং দম ফ ভন্তফে কট্যট্ছন তায ভট্ধে মধকাংআ, (মফট্লতঃ তাাঁয নাযেজমাত্রায প্রথভাট্ধব যমচত নাযকগুমর ম্পট্কব কযা কমফয ভন্তফেভূ) মচমিত্র, প্রফটি  এফং ‘জীফনস্মৃমত’য াতা
দথট্ক উিৃত ট্মছর ট্নক ট্য যফীন্দ্রযচনাফরী প্রকানায ভ। ১৯২৬ াট্র ‘যক্তকযফী’ নাযকময প্রকামত
। মনট্জয নাযক ম্পট্কব এআ প্রথভ কমফয মনট্জয ুদীঘব মফট্েলণাত্মক ভতাভত াা দগর। এআ নাযকমযট্ক
নাযেকায ‘তেভূরক’ ফট্র ভন্তফে কযট্রন। অফায অট্গয প্রথভ মুট্গয নাযকগুমরট্ক মনট্জয জীফন দথট্ক
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উৎামযত ফট্র ভন্তফে কট্যট্ছন। ফে এ কথা তে দম, গুরুট্দট্ফয মল্প-ৃমিয ভট্ধে মদট্আ তাাঁয অত্মর্চতট্নেয
প্রকা। গুরুট্দফ স্বং ‘ামট্তেয ট্থ’- দত ফট্রট্ছনঃ
‚…ভানুট্লয দ্বচতনে মফট্শ্ব ভুমক্তয থ দ্বতময কযট্ছ, মফট্শ্ব প্রামযত কযট্ছ মনট্জট্ক, ামতে তাযআ একযা
ফট্ড়া থ।‛
ুতযাং, তাাঁয মনট্জয দম মল্পৃমি-প্রমতবা তত মক্রাীর, তায দপ্রযণা তাাঁয মনট্জয দ্বচতনেআ মা তাাঁয ‘অত্মায
ভ্রান্ত মনগূঢ় উৎস্থর’ দথট্কআ স্বট্তাৎামযত। তাআ যফীন্দ্রনাট্থয ামতে-াধনায জভারা গ্রমিফি ট্ যট্
মগট্ট্ছ তাাঁয জীফন-াধনায ভন্ত্র-শুমক্তগুমর। এআ অত্মর্চতনে ছাড়া অয একময মফল তাাঁয মল্পৃমি াধনা
তাাঁট্ক জীফনফোী দপ্রযণা মুমগট্ট্ছ, দময তাাঁয প্রকৃমতভগ্নতা । ভানফমচত্ত এফং মফশ্বপ্রকৃমতয মভরট্নআ কমফমচত্ত
উট্ৈামধত  নফ ‘ভানফধভব’ ভট্ন্ত্র। এআ ধভব দকাট্না ভাজ-ামত ধভব ন, গুরুট্দট্ফয ‘মনগূঢ় দচতনা৪’- বাস্বয
এআ ‘প্রকৃমতমনমত ধভব’ দফাধ। মাট্ক গুরুট্দফ ‘মছন্নত্রাফরী’-দত স্পি কট্য ফট্রট্ছনঃ
‚নামদ নন্ত অকা-ূণব মনতে স্পন্দভান ঘূণবেভান নু যভাণুয ট্ঙ্গ অভাট্দয একযা মনগূঢ় অনন্দভ
অত্মীতায ফটি ন।‛
এআজনেআ প্রকৃমত তাাঁয যচনাট্ত দকান প্রতীক ফা দকফর যবূমভকা ট্আ দথট্ভ থাট্কমন, ট্ উট্িট্ছ জীফ
চমযত্র। ঋতুনাট্যেয মুট্গ প্রকৃমতয মফমচত্র রীরায যঙ্গভট্ঞ্চ দদখা মদট্ট্ছ ভানফরীরা। ীভা  ীট্ভয ৈন্দ্বীন এআ
মচয মফট্েদে, মচযকাট্রয তে-ম্বট্টি য নাযভট্ঞ্চ দম ভানট্ফয দদখা দভট্র, দআ ‘ভানুট্লয গমিভুক্ত ভানুল’-দকআ
কমফ ফযণ কট্য মনট্ট্ছন, তায াট্থ হৃদট্য দমাগ স্থান কট্যট্ছন মনট্জয গান মদট্। অয এআ ট্থআ কমফমচত্ত
অয মফশ্বভানফমচট্ত্তয দমাগ স্থামত ট্ট্ছ। ৃমথফীয নাযেভট্ঞ্চ নযযাট্জয ‘ট্ে ট্ে দ্বচতট্নেয প্রকাট্য ারা’-
মতমন দট্ট্ছন কাট্জয বায, মরট্খট্ছনঃ
‚ অভাট্যা অহ্বান মছর মফমনকা যাফায কাট্জ
এ অভায যভ মফস্ম‛...

[জন্মমদট্ন]

যফীন্দ্রনাথ গীমতনাযে, কাফেনাযে, নৃতেনাযে, গদেনাযে, ঋতুনাযে এফং ুনমরবমখত ফা রূান্তমযত নাযক মভমরট্
প্রা ধবত ংখেক নাযক যচনা কট্যন। নাযক মনট্ তাাঁয বাফনা-মচন্তা এফং যীক্ষা-মনযীক্ষা দথট্ক এ কথা দফাঝা
মা দম মনট্জয নাযকট্ক মতমন নৃতে, গীত, ংরা, ছন্দর্ফমচত্রে, মচত্রকল্প, কাফেগুণ, মযট্ফন, ভঞ্চজ্জা - কর
মদক দথট্কআ ূণবতভ রূট্ গট্ড় তুরট্ত দচট্ট্ছন। নাযট্কয অকলবণ ফৃমিট্ত নোনে ‘Art Form’-এয দথবক
বূমভকা মনট্ তাাঁয দকাট্না ং মছর না‚ নাযোমবনট্ অভাট্দয হৃদ মফচমরত কমযফায ট্নকগুমর উকযণ একট্ত্র ফতবভান থাট্ক। ংগীত,
অট্রাক, দৃেয, ুন্দয াজজ্জা, কট্র মভমরা নানা মদক আট্ত অভাট্দয মচত্তট্ক অঘাত কমযা
চঞ্চর কট্য; তাায ভট্ধে একযা মফশ্রাভ বাফট্রাত নানা ভূমতব ধাযণ কমযা, নানা কামবরূট্ প্রফামত আা
চট্র- অভাট্দয ভনযা নাযেপ্রফাট্য ভট্ধে এট্কফাট্য মনরুা আা অত্মমফজবন কট্য এফং দ্রুতট্ফট্গ
বামা চমরা মা। মবনস্থট্র দদখা মা, মবন্ন মবন্ন অট্যবয ভট্ধে কতযা ট্মামগতা অট্ছ, দখাট্ন
ংগীত ামতে মচত্রমফদো এফং নাযেকরা এক উট্েে-াধট্নয জনে মিমরত , দফাধ  এভন অয
দকাথা দদখা মা না ।‛
[ঞ্চবূত, গদে  দে]
যফীন্দ্রনাযট্ক গাট্নয গুরুত্ব  দশ্রষ্ঠত্ব কতখামন দআ অট্রাচনা প্রট্ফ কযট্ত দগট্র ফবাট্গ্র ঋতুনাট্যেয কথাআ
এট্ ট্ড় দযা মিকআ, মকন্তু এআ মনফট্টি  অভযা মযক্রভণ কযফ তাাঁয নাযেমফফতবট্নয থমযট্ক- যক্তকযফী,
মচত্রাঙ্গদা অয চিামরকা- এআ মতন নাযট্কয অট্রাচনা একাধাট্য ম্পূণব  গুরুট্দট্ফয াট্েমতক-গদেনাযে,
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কাফেনাযে এফং নৃতেনাট্যেয ফৃত্তী মযমধময । তাছাড়া কাফেনাযে দথট্ক নৃতেনাযে এফং গদেনাযে দথট্ক নৃতেনাযে
রূান্তট্যয ফবময এআ অট্রাচনা মুক্ত ট্ত াযট্ফ।
গুরুট্দফ তাাঁয নাযট্ক ‘রুট্েয দমক্ষণ ভুখ’ দবন কযট্ত দচট্মছট্রন। তাআ একাধাট্য যক্তকযফীয ভট্তা তত্ত্বাশ্রী
এফং বাযতী দরাকনাযে-দ্বরীয অদট্র যমচত ফেঞ্জনাগবব নাযক, মচত্রাঙ্গদায ভট্তা দৌযামণক অধাযামশ্রত নাযক
অফায চিামরকায ভট্তা দফৌি অখোন এফং দবনামশ্রত নাযক তাাঁয কাছ দথট্ক অভযা দট্মছ। তাাঁয ঐমতে-নুযাগ
এফং ভাজ-ট্চতনতায প্রতীক এআ নাযকগুমর অদোফমধ ফহুচমচবত এফং তেন্ত জনমপ্র। অফায মবন্ন দৃমিট্কাণ
দথট্ক মফট্ফচনা কযট্র এআ মতনময নাযক মতন নাযীট্ক দকন্দ্র কট্য অফমতবত ট্ে। এআ মতন নামকা ভাট্জয ম্পূণব
মবন্ন মবন্ন দক্ষট্ত্র ফস্থান কযট্ছন এফং মতনজট্নআ প্রস্ত কট্যট্ে্ন ভাট্জয বমফলেৎ উত্তযট্ণয থমযট্ক।
যক্তকযফীঃ যক্তকযফী নাযকময ১৯২৬ াট্র প্রকামত । নাযট্কয প্রাণপ্রমতভা নমন্দনী নাট্ভয নাযীমযট্ক দকন্দ্র
কট্য গট্ড় উট্িট্ছ নাযট্কয ভূর কামনী। গুরুট্দফ স্বং ‘যক্তকযফী’ ম্পট্কব ‘মিভমাত্রীয ডাাময’-দত ভন্তফে
কট্যট্ছন :
‚নাযীয মবতয মদট্ মফমচত্র যভ প্রফতবনা মমদ ুরুট্লয উদেট্ভয ভট্ধে ঞ্চামযত ফায ফাধা া,
তাট্রআ তায ৃমিট্ত মট্ন্ত্রয প্রাধানে ঘট্য। তখন ভানুল অনায ৃি মট্ন্ত্রয অঘাট্ত দকফরআ ীড়া দদ,
ীমড়ত ।
এআ বাফযা অভায যক্তকযফী নাযট্কয ভট্ধে প্রকা দট্ট্ছ । মক্ষুট্য ুরুট্লয প্রফর মক্ত ভামযয তরা
দথট্ক দানায ম্পদ মছন্ন কট্য অনট্ছ ।… দখাট্ন জমযরতায জাট্র অনাট্ক অমন জমড়ত কট্য
ভানুল মফশ্ব দথট্ক মফমেন্ন। …
এভন ভট্ দখাট্ন নাযী এর, নমন্দনী এর; প্রাট্ণয দফগ এট্ ড়র মট্ন্ত্রয উয…তখন দআ
নাযীমক্তয মনগূঢ় প্রফতবনা কী কট্য ুরুল মনট্জয যমচত কাযাগাযট্ক দবট্ঙ দপট্র প্রাট্ণয প্রফাট্ক
ফাধাভুক্ত কযফায দচিা প্রফৃত্ত র, এআ নাযট্ক তাআ ফমণবত অট্ছ।‛
মক্ষুযীয শ্রমভট্কয দর ভামযয তরা দথট্ক ুযঙ্গ দফট্ দখাদাআ কট্য তুট্র মনট্ অট্ দানায মি। তাট্দয
দনআ দকাট্না ভনুলে-মযচ। মক্ষুযীট্ত তাট্দয মস্তত্ব শুধুআ কতকগুমর ংখো অয ক্ষয ট্ যট্ মগট্ট্ছ।
মকট্ায, পাগুরার, দবায, দভাড়র, দগাাঁাআ, মচমকৎক, মফশু, চন্দ্রা কট্রয বমফলেৎ মক্ষুযীয মন্ত্র-াট্নয চাট্
ট্ট্ছ মফকৃত। দূয তীট্তয গাাঁট্য ফযোাট্ঘযা ামন্ত অয অনট্ন্দয মদনগুমর তাট্দয কাট্ছ ট্ট্ছ স্বট্েয
ভট্তা, ফটি  ট্ট্ছ মপট্য মাফায থ। দআ ‘উধা ট্থয’-আ অহ্বান এট্ট্ছ নমন্দনীয াত ধট্য। দ ুযট্ঙ্গয
তযর টি কাট্যয ঢাকা মযট্ দঢট্র মদট্ত চা অট্রা। ‘নমন্দনীট্ক যফীন্দ্রনাথ তাাঁয নাযট্ক উস্থামত কট্যট্ছন
জীফ প্রকৃমতয প্রতীক মাট্ফ। প্রাণীন মক্ষুযীট্ত দ ফন কট্য এট্নট্ছ প্রাট্ণয ফাতবা’। নমন্দনীআ যক্তকযফী,
‘ীড়ট্নয মবতয মদট্আ তায অত্মপ্রকা’। নাযট্কয চূড়ান্ত ট্ফব দপ্রভাস্পদ যঞ্জট্নয ভৃতুেট্ত নমন্দনী যাজায ট্ঙ্গ
চূড়ান্ত রড়াআ-এ ফতীণব র, মছন্ন র যাজায দরাায জার, দবট্ঙ ড়র মক্ষুযীয ফরুি ফন্দীারা।
যক্তকযফী নাযট্কয মধকাং গান গীত ট্ট্ছ মফশুয কট্ে। অয নমন্দনীয কট্ে একময ভাত্র গান অভযা াআ।
মকন্তু এআ ল্পংখেক গাট্নয মবতয মদট্ ুন্দয বাট্ফ মযস্ফুয ট্ট্ছ এআ দুআ চমযত্র। াট্যয দচাঁচাট্ভমচয ভাট্ঝ
নমন্দনীট্ক ‘ুট্য ফাাঁধা তম্বুযা’ ফট্রট্ছন ধোক। অফায এআ নমন্দনীআ মফশু াগট্রয গাট্ন মদট্ট্ছ ুয, নাট্চ
মদট্ট্ছ ছন্দ । মফশুয গানগুমর তায চামযমত্রক দ্বফমিেট্ক উট্ন্মামচত কট্য। তায দপ্রভ, মন্ত্রণা, অত্মদন ফমকছুআ তায
গাট্ন পুট্য উট্িট্ছ । মক্ষুযীট্ত অায অট্গ দথট্কআ নমন্দনী তায মযমচত। নমন্দনীয প্রমত তায গবীয দপ্রভ
মযণমত রাব কট্যমন। তাআ নমন্দনী তায কাট্ছ মচযদুঃট্খয দূট্যয যাঙা অট্রা। মফশুয প্রাণ অয গান দুআ-আ নমন্দনীয
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প্রমত ভমবত। নমন্দনী তায স্বনতযীয দনট্। ফাআট্য দথট্ক ন, মফশুয হৃদট্য ভাঝখানমযট্ত ফট্ তাট্ক দদখট্ত
। নাযট্ক মফশুয প্রট্ফ ট্ট্ছ ‘দভায স্বনতযীয দক তুআ দনট্’ গানখামন মদট্, দ ফট্রট্ছঃ
‚ অভায
বাফনা দতা ফ মভট্ছ,
অভায ফ ট্ড় থাক্ মট্ছ।
দতাভায দঘাভযা খুট্র দা,
দতাভায নন তুট্র চা,
দা
ামট্ত দভায যান দছট্ ।‛
অফায ফেমক্তগতবাট্ফ দ ভামনট্ মনট্ত াট্য না মক্ষুযীয এআ স্বণবভমদয দনা- উন্মত্ত ভাজফেফস্থাট্ক।
প্রকৃমতয দদা জ অনট্ন্দয জীফন-য দথট্ক মক্ষুযীয ভানুলগুমর ফমঞ্চত। ুযট্ঙ্গয টি কাট্য তমরট্ মাা
তাট্দয ন্তযাত্মা মখন তৃষ্ণাতব ট্ ট্ি, তখন ভট্দয দনা মদট্আ তাযা মনট্জট্দয বুমরট্ যাট্খ। মফশু তাট্দযআ
একজন। চযভ াথী ভৃতুে এট্ তায কর ক্লামন্ত কর ন্তা যণ করুক এআ তায ফানা‚দতায
প্রাট্ণয য দতা শুমকট্ দগর ট্য,
তট্ফ
ভযণযট্ দন দারা বট্য।
দ দম মচতায অগুন গামরট্ ঢারা,
ফ জ্বরট্নয দভযা জ্বারা,
ফ
ূনেট্ক দ ট্ট দট্ দদ দম যমঙন কট্য ।‛
মক্ষুযীয তরান্ত টি কাট্যয ভাট্ঝ শুধু মফশু অয নমন্দনীয ভট্ধেকায অকাযুকুআ ফমি যট্ মগট্ট্ছ।
নমন্দনী ফেথায অড়ার দথট্ক মফশুয প্রাণট্ক ুধা মযূণব কট্যট্ছ, দ মফশুয ‘ভুট্েয গভ াট্যয দূতী’। তাআ দতা
‘দুখজাগামনা’ নমন্দনীট্ক উট্েে কট্যআ দআ মফস্মযণী কারজী দপ্রট্ভয গানময মফশু দগট্ ট্ি‘অভায কাট্জয ভাট্ঝ ভাট্ঝ
কান্নাধাযায দদারা তুমভ থাভট্ত মদট্র না দম ।
অভা য ক’দয
প্রাণ ুধা ব’দয
তুমভ মা দম ট্য,
ফুমঝ
অভায ফেথায অড়াট্রট্ত দাাঁমড়ট্ থাট্কা
ট্গা দুখজাগামনা !’
[দতাভা গান দানাফ তাআ দতা অভা জামগট্ যাখ
ট্গা
ঘুভবাঙামনা !]
‘ঘুভবাঙামনা’ নমন্দনীয স্পট্ব মফশুয জীফনতযীয ফাাঁধন দগট্ছ খুট্র। দচনায কূর দথট্ক ট্চনায কূট্র মাত্রা কট্যট্ছ
মফশুয ন্তযাত্মা । মিক দমভনবাট্ফ চাাঁট্দয অকলবট্ণ ভুট্ে দজাায অট্ দতভন কট্যআ ‘ চাাঁদ, দচাট্খয জট্রয
রাগর দজাায’ গাট্ন ‘মফশুয দুঃট্খয াযাফাট্য রাট্গ দজাাট্যয দঢউ’।
নমন্দনী মনট্জয ূণবতা মদট্, জ ুলভা মদট্ মক্ষুযীয জড়ট্ত্বয ভট্ধে এট্ন মদট্ট্ছ প্রাট্ণয দচতনা। প্রকৃমতয
প্রাট্ণয রীরা অয াভঞ্জে াধট্নয মক্রা দুআ-আ প্রকামত ট্ট্ছ নমন্দনীয ভট্ধে মদট্। ‘যাজা, পাগুরার,
ধোক কট্রয উত্তযণ ঘট্য নমন্দনীয াত ধট্যআ। দ ‘ূণবট্রাট্কয মধফামনী’ ফট্রআ মক্ষুযীয ভানফগুমরট্ক
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প্রাট্ণয ‘ঊিবট্রাট্ক অকলবণ’ কযট্ছ, অকৃি কযট্ছ ভৃট্তয মদট্ক। দপ্রভ, দা, করুণা, ভভতা অয অনট্ন্দয
ংবাগ মদট্ মক্ষুযীয ীমড়ত ভানুলগুমরট্ক দ উমস্থত কট্যট্ছ প্রাট্ণয রীরাট্ক্ষট্ত্র’। তাআ দতা নমন্দনীয কট্েআ
‘বাট্রাফাম,বাট্রাফাম’ গাট্ন দআ নন্ত মফশ্বট্প্রট্ভয ুয ধ্বমনত ট্ট্ছ, দম ুট্য ‘দবারা মদট্নয কাাঁদন াম’
দুট্র ট্ি।
যঞ্জট্নয অগভন ংফাট্দ মখন নমন্দনীয ন্তয মফচমরত ট্ ট্ি, মফশুয কাট্ছ দ শুনট্ত চা ‘থচাায
গান’। এআ গান দতা মফশুয মুগ- মুগ ধট্য থ চাায গান, নমন্দনীয দথট্ক ল্প মকছু াায তুরনা মকছু না
াায ভূরে তায কাট্ছ ট্নক দফম। নমন্দনীয এআ ‘মকছু-না-দদা’দক ররাট্য ট্য চট্র দমট্ত চা দ । ‘মুট্গ
মুট্গ ফুমঝ অভা’ গাট্ন মফশু ফট্রট্ছ‘অজ আ চাাঁট্দয ফযণ ট্ফ অট্রায ংগীট্ত,
যাট্তয ভুট্খয অাঁধাযখামন খুরট্ফ আমঙ্গট্ত।’
মনফামব বাট্ফআ মফশুয গাট্ন চাাঁদ অয নমন্দনী ফাযফায একাকায ট্ দগট্ছ। কাযণ নমন্দনীয ট্ভাঘ অকলবট্ণ
মফশুয দুঃট্খয াযাফাট্য জাট্গ দজাায।
যক্তকযফী নাযট্কয প্তভ খড়া মফশুাগট্রয কট্ে াা মা অয একময গান। এআ গাট্ন মফশু নমন্দনীয
ভাথা দম ‘যক্তযাট্গয দঘাভযা’ দদখট্ত া, দ যঙ শুধু যক্তকযফীয ন, মফশুয হৃদ-ংযাট্গয যংযুকু দমন
ছমড়ট্ ট্ড়ট্ছ এআ গাট্ন। তাআ এআ গানময াি কযা ঙ্গত ট্ফ না।
‘অভায দল যামগণীয প্রথভ ধুট্া ধযমর দয দক তুআ।
অভায দল দারা দচাট্খয জট্র বযমর দয
দূট্য
মিট্ভ আ মদট্নয াট্য স্তযমফয ট্থয ধাট্য
যক্তযাট্গয দঘাভযা ভাথা ড়মর দয দক তুআ।।

দক তুআ ।।

যক্তকযফী নাযট্ক প্রকৃমতয মফযীট্ত যফীন্দ্রনাথ ফেফায কট্যট্ছন প্রাণীন মক্ষুযীয ভাজট্ক, দখাট্ন াকা
পর বযা দক্ষট্তয মফযীট্ত ফস্থান কট্য মক্ষুযীয যাজায দরাায জার, ভামযয উমযতট্রয ফুজ প্রাট্ণয রীরায
মফযীট্ত অট্ছ ফানাট্না ুড়ট্ঙ্গয ভৃতুে-তযর টি কায, নফাট্ন্নয অফাট্ন ধযায উথট্র িা উিাট্য মফযীট্ত
থাট্ক ভামযয নীট্চকায কানা যাক্ষট্য মবম্পাত। ৈন্দ্ব অয দ্বফমযট্তেয এআ ভাট্ফ প্রতীমকত কট্য মফকৃমতয
ট্ঙ্গ প্রকৃমতয চূড়ান্ত ংঘাতট্ক। নাযট্ক ফাযফায ঘুট্যমপট্য ফেফহৃত ট্ট্ছ ‘দৌল দতাট্দয ডাক মদট্ট্ছ’ গানময।
এআ গান অট্র নাযট্কয ভূর দপ্রক্ষায ফা যবূমভকা দ্বতযী কট্য মদট্ট্ছ। ‘ীট্ভয অহ্বান’ অট্ছ এআ গাট্ন।
অট্ছ মন্ত্রমন্ত্রনাদগ্ধ নাগমযক বেতা দথট্ক দূট্য নফাট্ন্নয উৎফভুখয ুখী গৃট্কাট্ণয অশ্বা। াকা পট্রয গটি ,
ভামযয অাঁচর, দযাট্দয দানা, ভাট্িয ফাাঁম, অকাট্য খুম, ছুমযয গান এআ ফ তাযআ দদোতক। প্রকৃমতয াত ধট্য
খমিত ভানফত্ত্বাট্ক খি ভনুলেট্ত্বয ট্থ ডাক মদট্ মা এআ গান।
ফে এআ জাতী অয একময গাট্নয দুময ঙ্মক্ত কমফ ফেফায কট্যট্ছন এআ নাযট্কয চূড়ান্ত ট্ফব। এআ
পরকাযায গান মদট্ প্রকৃমত দমন স্বং মনট্জয ভনুলে ধনগুমরট্ক ঘট্য দপযায অহ্বান জানাট্েন, বেথবনা
কযট্ছন মনজ দেট্ক্রাড়োা।
‘দল পরট্নয পর এফায দকট্য র ফাাঁট্ধা অাঁময,
ফামক মা ন দগা দনফায
ভামযট্ত দাক ভাময ।’
মক্ষুযীট্ত ‘ভাট্িয রীরা’ দল , শুরু  প্রাট্ণয মক্রা। ফেম্ভাফী বাট্ফআ ধূমরোৎ  মফকৃত মক্তয
অস্ফারন। প্রকৃমতয দূতী নমন্দনীয ‘ধূরায অাঁচর’ বট্য ট্ি াকা পট্র।
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মচত্রাঙ্গদাঃ নাযেকাফে মচত্রাঙ্গদা ১২৯৯ াট্র প্রকামত ।ট্য ১৩৪২ াট্র নৃতেনাযে নাট্ভ রূান্তমযত এফং
প্রচমরত ফট্ফ প্রকামত । গুরুট্দফ স্বং এআ নাযক ম্পট্কব ফট্রট্ছনঃ
‚ এআ নাযেকামনীয ভট্ধে অট্ছ , প্রথট্ভ দপ্রট্ভয ফটি ন দভাাট্ফট্,
ট্য তায ভুমক্ত দআ কুক ট্ত
মনযরংকায ট্তেয জ ভমভা ।‛
[প্রফাী, ১৩৪২] (গ্রিমযচ)
মচত্রাঙ্গদা ‘দমৌফন উৎট্ফ’য ংগীত। কাফেনাযে দথট্ক নৃতেনাট্যেয রূান্তয গাট্নয উট্যআ প্রমতমষ্ঠত। ুরূা
মচত্রাঙ্গদায ভট্তাআ নফকট্রফট্য ুনজবন্ম ট্ট্ছ কাফেনাযেমযয। মচত্রাঙ্গদা নৃতেনাট্যেয মফজ্ঞমপ্তট্ত গুরুট্দফ
জামনট্ট্ছনঃ
‚ এআ গ্রট্িয মধকাংআ গাট্ন যমচত এফং দ গান নাট্চয উট্মাগী। এ কথা ভট্ন যাখা কতবফে দম, এআজাতী যচনা স্ববাফতআ ুয বালাট্ক ফহুদূয মতক্রভ ক’দয থাট্ক, এআ কাযট্ণ ুট্যয ঙ্গ না দট্র এয
ফাকে এফং ছন্দ ঙ্গু ট্ থাট্ক । কাফে-অফৃমত্তয অদট্ব এআ দশ্রণীয যচনা মফচামব ন।...‛
নতুনরূট্ মচত্রাঙ্গদা দক ৃমি কযট্ত মগট্ কমফট্ক ট্নক যীক্ষা-মনযীক্ষায ভট্ধে মদট্ গ্রয ট্ত ট্ট্ছ।
প্রথভতঃ ুিাভ এফং নাযকী ট্ত মগট্ কাফেনাযেমযয ট্নক ংট্ বাট্ফয মফস্তায দম ংমক্ষপ্ত কযট্ত ট্ট্ছ দ
কথা কমফ মনট্জ প্রমতভাট্দফীট্ক জামনট্ট্ছন। মৈতীতঃ ুযীন কমফতায প্রট্াট্গ নাযে-অমঙ্গট্ক নতুনত্ব দদখা মদর।
প্রমতভাট্দফী তাাঁয ‘মচত্রাঙ্গদা নৃতেনাযে’ প্রফট্টি  কমফয নুট্ভাদন মনট্ মরট্খট্ছনঃ
‚মচত্রাঙ্গদায অয-একময মফট্ল মজমন র দছাট্যা দছাট্যা কমফতাগুমর, তাযা ভাট্ঝ ভাট্ঝ ূত্র ধমযট্
মদট্ট্ছ ভূর ঘযনায, গান  নাচ ফটি  কট্য দবট্কয মচত্তট্ক মফশ্রাভ দদায ট্ঙ্গ নাযট্কয ঘযনাূট্ত্রয
দমাগ যাখাআ র তাট্দয কাজ…‛
তৃতীতঃ বাট্ফয তাৎমব নুমাী গাট্নয বালা-মফনোট্য মযফতবন ফা কথায ুনযাফৃমত্ত ট্ট্ছ। তট্ফ ভট্ন
যাখট্ত ট্ফ মচত্রাঙ্গদা ফেফহৃত ফ গানআ দম নাযট্কয প্রট্াজট্ন মরমখত তা ন, এআ নৃতেনাট্যে এফং ফ
নৃতেনাট্যেআ মবনট্ক দীঘবতয কযট্ত মগট্ , কখন াজজ্জায ভ মদট্ত গাট্নয ংখো ফৃমি দট্ট্ছ। তট্ফ
মচত্রাঙ্গদা এ জাতী গাট্নয ংখো ফট্চট্ দফম, দকননা এমযআ গুরুট্দট্ফয প্রথভ নৃতেনাযে। চতুথবতঃ যফীন্দ্রমট্ল্প
নাচ গান অয মবনট্য মত্রট্ফণীঙ্গভস্থর এআ নৃতেনাযেগুমর । গীমতভুখয ংরাট্ক অশ্র কট্য নাচ ট্ উট্িট্ছ
নাযট্কয বালা। যফীন্দ্রনাট্থয নৃতেনাযেগুমরট্ত ভূরতঃ নাচ র বাট্ফয ফান। এআ ফ নাযট্কয ংরা যমচত ট্ট্ছ
ুট্য। নৃতেট্ক কমফ ‘দদবমঙ্গয ংগীত’ ফট্র উট্িখ কট্যট্ছন। দআ নৃট্তেয ট্ঙ্গ মখন মভমরত র গান অয নাযক
তখন ুযাতন ঐমতে নতুন মদ্দবট্নয িুট্খ এট্ দাাঁড়ার। নাযট্ক গীতর্রীয প্রট্াট্গয অদবময গুরুট্দফ
প্রাচীন বাযতী নাযেযীমত দথট্কআ নুপ্রামণত ট্ গ্রণ কট্যট্ছন ফট্র ভট্ন । মকন্তু নাযট্ক ঙ্গীত ফা নৃতে
ফেফাট্যয দক্ষট্ত্র দম স্বকীতায াক্ষয গুরুট্দফ যফীন্দ্রনাথ দযট্খট্ছন তা মফস্মযণী। বাযট্তয প্রাচীন নাযের্রীয
এভন ূক্ষ থচ গবীয মযণমত শুধু তাাঁয ট্ক্ষআ ম্ভফ।
মচত্রাঙ্গদা নৃতেনাট্যেয ূচনা ট্ট্ছ ‘দভামনী ভাা এর’ গানময মদট্। এআ গাট্ন যফীন্দ্রনাথ নৃতেনাট্যেয
দপ্রক্ষায যচনা কট্য মদট্ট্ছন। ‘ভাায দখরা’-দত দমভন ভাাকুভাযীগণ জট্র স্থট্র ভাা দগাঁট্থ বূফট্ন ‘দপ্রট্ভয
পাাঁদ’ দট্তট্ছন এখাট্ন দআ ‘দমৌফনকুঞ্জফট্ন হৃদমকাট্য’-য আন্দ্রজার দফানা র।
মচত্রাঙ্গদা কাফেনাট্যেয ূচনা নঙ্গ অশ্রট্ভ মচত্রাঙ্গদা জুবট্নয কাট্ছ প্রতোখেত ায দম তীত-কামনীয
মফফযণ মদট্ট্ছন নৃতেনাট্যে দআ ঘযনাট্ক গুরুট্দফ উস্থামত কট্যট্ছন ভট্ঞ্চ। কাফেনাট্যে মচত্রাঙ্গদা  জুবট্নয
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প্রথভ াক্ষাৎ দথট্ক শুরু কট্য মযচ ফব, মচত্রাঙ্গদায দফফা মযফতবন  যট্ণেয মফারট্ গভন কট্য দপ্রভ
মনট্ফদন, জুবট্নয প্রতোখোন এফং ভদট্নয কাট্ছ ফয প্রাথবনা মবন্ত দম দীঘব কাফোং অট্ছ নৃতেনাট্যে দআ ভূর
ঘযনামযট্ক মযফমতবত দযট্খট্ছন কমফ। মকন্তু কাফোংগুমর গাট্ন রূান্তমযত ট্ট্ছ। দমভনমচত্রাঙ্গদায অত্ম-উেীনায গান ‘ট্য ঝড় দনট্ভ অ’, মচত্রাঙ্গদায নাযীপ্রকৃমতয নফ-উট্ন্মল ট্ফব ‘ফাঁধু দকান্
অট্রা রাগর দচাট্খ’, মচত্রায োনমাত্রাকাট্র ‘শুমন ক্ষট্ণ ক্ষট্ণ ভট্ন ভট্ন’ গাট্ন হৃদট্ তর জট্রয অহ্বান শ্রফণ,
‘দদ দতাযা অভা’ গাট্ন াজজ্জা, জুবট্নয ন্দবনামবরাট্ল গভন এফং ‘অমভ দতাভাট্য কমযফ মনট্ফদন’ গান,
অফায প্রতোখোতা ট্ ‘দযাদন বযা এ ফন্ত’ এফং মচত্রাঙ্গদায ভদনট্ক ূজা মনট্ফদট্নয গান ‘অভায এআ মযক্ত
ডামর’ আতোমদ। নেমদট্ক কাফেনাট্যেয মচত্রা নাযী-জাগযট্ণয প্রতীক। মতমন ভদট্নয অশ্বা শুট্ন ফট্রট্ছন‚ভ থামকত মমদ, একামকনী অমভ
মতট্র মতট্র হৃদ তাাঁায কমযতাভ
মধকায, নাম চামতাভ দদফতায
াতা...
কট্যা দভাট্য ূফব ুন্দযী। দা দভাট্য
দআ একমদন “ তায ট্য মচযমদন
যমর অভায াট্ত...‛
মকন্তু নৃতেনাট্যে ভদন মচত্রাঙ্গদায অগভট্নয কাযণ শুট্ন তাাঁট্ক অশ্বস্ত কট্যন এফং ফযপ্রদান কট্যন । মচত্রাঙ্গদা
ফযরাট্বয ট্যআ মনট্জয রূট্ মফমস্মত  মুগৎ ফেমথত। ‘অভায ট্ঙ্গ ট্ঙ্গ’ এফং স্বেভমদয দনা দভা’ গাট্ন
দআ ভট্নাবাফ মযস্ফূয ট্ট্ছ। জুবট্নয প্রণ-ম্ভালণট্ক মঘট্য ‘দকান্ ছরনা এ দম মনট্ট্ছ অকায’ গাট্ন মচত্রায
কট্ে দমভন রজ্জা অয মধক্কায ধ্বমনত ট্ট্ছ কাফেনাট্যে মকন্তু দকফর তা ন, দখাট্ন মচত্রাঙ্গদায ফেমক্তত্ব
াট্ট্ক্ষ তায ফক্তফে তদনুরূঃ
‚মধক্, াথব, মধক্ !...
... দকাথা দগর
দপ্রট্ভয ভমবাদা? দকাথা যমর ট্ড়
নাযীয িান? া, অভাট্য কমযর
মতক্রভ অভায এ তুে দদখানা...‛
কাফেনাট্যেয মচত্রাঙ্গদা  জুবট্নয মভরন দৃে ফা দপ্রট্ভয কাট্ভান্মাদনা নৃতেনাট্যে ম্পূণব ফমজবত ট্ট্ছ ।
নৃতেনাট্যে মচত্রায িমত এফং প্রস্থান , জুবট্নয ‘এ কী তৃষ্ণা, এ কী দা’ ুযীন াি এফং দপ্রট্ভান্মত্ততায গান
‘ামন্ত অজ ানর’ আতোমদট্ত দআ দৃে ট্নকযা প্রমভত রূট্ প্রকামত ট্ট্ছ। তাছাড়া মচত্রাঙ্গদায ‘বট্স্ম
ঢাট্ক ক্লান্ত হুতান’ এফং ভদট্নয ‘না, না, না, খী’ গানগুমরয য মচত্রা  জুবট্নয দ্বৈতকট্ে ‘দকট্যট্ছ এট্করা
মফযট্য দফরা’ মভরনাত্মক গানময যট্ট্ছ। মকন্তু তাট্দয প্রস্থাট্নয ট্ঙ্গ ট্ঙ্গআ জুবট্নয ফানা-ক্লামন্ত এফং
গ্রাভফাীট্দয ট্ঙ্গ কট্থাকট্থাট্নয দৃে এট্ ট্ড়।
কাফেনাট্যেয মচত্রা জুবট্নয ট্ঙ্গ মভমরত ট্ দফদনাকাতযা। মতমন ভদনট্ক নুট্যাধ কট্যন প্রদত্ত ফয
মপমযট্ মনট্ত, কাযণ মতমন ভট্ন কট্যন ‘এআ ছদ্মরূমণীয দচট্ দশ্রষ্ঠ অমভ তগুট্ন’। এআ ংময নৃতেনাট্যে
নেবাট্ফ উস্থামত ট্ট্ছ। তাছাড়া কাফেনাট্যে ভদন, মচত্রাঙ্গদা, জুবন এফং ভদন  ফট্ন্তয াযস্পমযক দীঘব
কট্থাকট্থাট্নয দট্ল জুবন  ফনচযগট্ণয দৃেময ফমণবত ট্ট্ছ। অট্গআ উট্িখ কযা ট্ট্ছ দম নৃতেনাট্যে
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রূান্তযকাট্র কমফ ট্নক কাফোংট্য বালা-মফনো কট্যট্ছন, এআ দৃট্ে তায ফেমতক্রভ মন। দমভন- ‘দা এর
এর এর দয’ গানময ূট্ফব এরূ মছর ‚ফনচযঃ উত্তয-ফবত ট্ত অমট্ছ ছুমযা
দুেদর, ফযলায াফবতে ফনোয
ভট্তা দফট্গ, মফনা কমযট্ত দরাকার।‛
থফা মচত্রাঙ্গদায কট্েঃ ‘...এভন ফমেভ বুরু/নাআ তায “ এভন মনমফড় কৃষ্ণতাযা’ ট্য ট্ট্ছ ‘দন ফমেভ
বুরুমুগ নাম তায, / দন উজ্জ্বর কজ্জর অাঁমখতাযা ।‛ মকংফা জুবট্নয বালে- ‘...মপমযট্ছন/ ভুক্তরজ্জা বীনা
প্রন্নামনী, / ফীমবমং’ট্য চমড় জগিাত্রী দা’ ট্ট্ছ ‘শুমন মংানা দমন দ/ মংফামনী’ আতোমদ। থবাৎ
প্রকৃতআ ুংফি এফং ুিাভ মফনোট্ মফনেস্ত র কাট্ফেয বাফ-মফস্তায। নৃতেনাট্যে এআ ংযুকুয ভট্ধেআ অফায
ংট্মামজত ট্ট্ছ ‘ন্ত্রাট্য মফহ্বরতা’ গানময।
কাফেনাট্যে মচত্রাঙ্গদা নাযীয িাট্নয ট্ক্ষ দম কথা জুবনট্ক ফট্রট্ছন নৃতেনাট্যে দআ কথাগুমর ‘নাযীয
রমরত দরাবন রীরা’ গাট্ন  ‘যভণীয ভন দবারাফায’ ািোংট্ খীট্দয ভুট্খ ফমট্ট্ছন গুরুট্দফ। তাছাড়া
মচত্রাঙ্গদায কট্ে ‘রট্া রট্া মপট্য রট্া’ এফং ভদনট্দট্ফয ‘তাআ দাক তট্ফ তাআ দাক’ গানগুমরয ট্ঙ্গ
কাফেনাট্যেয বাফগত মভর থাকট্র দৃে-রূাট্ন প্রট্বদ অট্ছ। দল দৃট্ে খীট্দয কট্ে ‘এট্া এট্া
ুরুট্লাত্তভ’, মচত্রাঙ্গদায কট্ে ‘অমভ মচত্রাঙ্গদা’ এফং ‘তৃষ্ণায ামন্ত’ গাট্ন ভট্ফতনৃতে মদট্ নৃতেনাযে ভাপ্ত
ট্ট্ছ। মকন্তু কাফেনাট্যে খীট্দয দকাট্না বূমভকা দনআ। জুবনট্ক অত্মমযচ মদট্ত মগট্ মচত্রাঙ্গদা ফট্রট্ছনঃ
‘...

প্রবু, অমভ দআ নাযী। তফু অমভ দআ
নাযী নম 1 দ অভায ীন ছদ্মট্ফ।
...
...
অমভ মচত্রাঙ্গদা ।
দদফী নম, নম অমভ াভানো যভণী ।...‛

এআ বালেআ রূান্তমযত ট্ট্ছ ‘অমভ মচত্রাঙ্গদা’ গাট্ন। এ গাট্ন কাফেনাট্যেয ভট্তা মচত্রাঙ্গদা-জুবট্নয ন্তানম্ভাফনায কথা উট্িমখত মন। মফযীট্ত কাফেনাট্যেয তুরনা গাট্ন ‘নম’ ট্েয ফেফায রক্ষণীবাট্ফ ফৃমি কট্য
গুরুট্দফ গাট্নয তথা ভগ্র নাযট্কয ভভববালেট্ক প্রমথত কট্যট্ছন দবক এফং ািট্কয ন্তট্যয ন্তঃস্থট্র।
চিামরকাঃ মচত্রাঙ্গদা বালা এফং ুট্যয মফনোট্য উয গুরুট্দফ দম যীক্ষামনযীক্ষা গুমর কট্যমছট্রন চিামরকা তা
মযূণব রূ মযগ্র কট্য। শুধু তাআ ন, দমট্তু এআ নৃতেনাযে ুট্যাযাআ কথেযীমতয উয ুয ংট্মামজত তাআ এআ
নামযকা গদেনাযে দথট্ক নৃতেনাট্যে রূান্তট্যয ট্ঙ্গ ট্ঙ্গ নাযেচচবা-জগট্ত এক নতুন ধো ূমচত র। কাযণ কাফে
ন যাময গট্দে ুয ংট্মাজনায কমফয এআ দট্ক্ষ মনঃট্ন্দট্ মবনফ এফং বূতূফব।
চিামরকা নাযট্কয অখোন ংময যাট্জন্দ্ররার মভট্ত্রয ম্পামদত The Sanskrit Buddhist Literature of
Nepal –এ প্রকামত দফৌিজাতক কামনী ‘াদুবরকণবাফদান’-এয ফণবনা দথট্ক গৃীত। ১৩৪০ াট্র গদোকাট্য এফং
১৩৪৪ াট্র নৃতেনাযে অকাট্য এআ নামযকা প্রকামত । ‘মযট্ল’ কাফেগ্রট্িয ‘জরাত্র’ কমফতা চিামরকায
ূফবাবাল রক্ষে কযা মা। নাযট্কয ভূর কামনীময চিামরনী প্রকৃমতয ফুি -মলে অনন্দট্ক জরদান এফং অনট্ন্দয প্রমত
প্রকৃমতয অমক্তফতঃ তায মনট্জয ভা-এয ভন্ত্রমক্তয ফাাঁধট্ন দফাঁট্ধ অনন্দট্ক অনন এফং দট্ল ক্ষভাপ্রাথবনায
ঘযনাট্ক দকন্দ্র কট্য অফমতবত ট্ট্ছ। ভানুট্লয অমদভ প্রফৃমত্তট্ক জ কট্য একময নাযীয ভানমক উত্তযট্ণয ারা
উদ্ঘামযত ট্ট্ছ এআ নাযট্ক। অফায কমফ দমন ভাট্জয প্রামন্তক জনজামত  ন্তেজট্দয প্রমত ভমভবতা দথট্কআ
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একাধাট্য ‘াভামজক ফোমধ মনযাভট্’য উট্েট্ে ‘গণমক্ষা’য অট্াজন কট্যট্ছন চিামরকাট্ত। রক্ষণী, একআ
ফছট্য [১৩৪০] ‘ভানুট্লয ধভব’ প্রকামত ।
নৃতেনাযে চিামরকা ভূরতঃ ংরাধভবী। ছট্ন্দয মফমধফি ফাাঁধনভুক্ত। স্বতন্ত্র গাট্নয ংখো ফা ‘ফাহুরে নাচগান’ এআ
নৃতেনাযেট্ক মথা বাযাক্রান্ত কট্যমন। গদেনাযট্ক ফেফহৃত ল্প কট্কময গান নৃতেনাট্যে যমক্ষত ট্ট্ছ। দমট্তু
ভূর নাযক যচনায ভাত্র চায ফছট্যয ভট্ধেআ রূান্তমযত নাযকমযয ৃমি , তাআ নাযট্কয ভূর ফক্তফে এফং বালাদ্বরীয খুফ দফী মযফতবন মন। এআ নাযট্কয ংরা মফনো দভদীন অয ংরাট্য বাফানুমাী ুয এফং ছন্দ
ফেফায কট্যট্ছন কমফগুরু। নাযে-চমযত্রগুমরয ভট্নয বাফট্ক ফমরষ্ঠবাট্ফ প্রকা কযট্ত, নাযেংরা যচনা
কথেবালা এফং দরৌমকক ুট্যয ফেফায কট্যট্ছন কমফ। অফায গাট্ন তাট্রয ফেফায কথায ছন্দানুগ। ুট্যয
গমতভ চরতা  িানাভা, বালায প্রাঞ্জরতা, ছট্ন্দয ামুট্জে চিামরকা নৃতেনাযে মফট্লরূট্ ভট্নাগ্রাী ট্
উট্িট্ছ।
গদেনাযে চিামরকা গাট্নয ংখো ট্নযময, এগুমর স্বতন্ত্র গান । গদেনাট্যেয দম ফ গান নৃতেনাট্যে অট্ছ
দগুমর র- ‘দম অভাট্য মদট্ট্ছ ডাক’, ‘চট্ক্ষ অভায তৃষ্ণা’, ‘পুর ফট্র ধনে অমভ’, ‘অভা দদালী কট্যা’ ‘মা
মমদ মাক’ এফং ‘দঃখ মদট্ দভযাফ’। তট্ফ ফগুমর গান গদেনাট্যে এফং নৃতেনাট্যে একআ মযমস্থমতট্ত গীত ট্ট্ছ
তা ন। তাছাড়া পুরামর, চুমড়ারা  যাজফামড়য নুচট্যয অগভন দৃেময নৃতেনাট্যে নতুন ংট্মামজত ট্ট্ছ।
যট্ক্ষ গদেনাযট্কয একদভ দট্ল অনট্ন্দয কাট্ছ চিামরকায ভা-এয ক্ষভাপ্রাথবনা  ভৃতুেয দৃেময নৃতেনাট্যে
ফমজবত ট্ট্ছ। গদেনাযে এফং নৃতেনাযে চিামরকায গানগুমর মফট্েলণ কযট্র ম্পূণব নাযকমযয কামনী এফং গুরুত্বূণব
রূান্তযগুমর একাধাট্য াি কযা ম্ভফ।
চিামরকা গদেনাট্যেয শুরুয মদট্ক ‘দম অভাট্য মদট্ট্ছ ডাক’ এফং ‘ফট্র জর দা’ গাট্ন প্রকৃমত তায ভা-দক
ন্নোী অনট্ন্দয ট্ঙ্গ তায মনট্জয কট্থাকথন, জরদান  তায ূফবায ঘযনায ফণবনা মদট্ট্ছ । তায ন্তট্যয
মযক্ততা এফং ভাজ-মনমদবি শুমচতায গিীট্ক া বাট্ফ দভট্ন দনা পুট্য উট্িট্ছ ‘চট্ক্ষ অভায তৃষ্ণা’, ‘পুর
ফট্র ধনে অমভ’ গাট্ন। ‘ট্গা দতাভায চক্ষু মদট্’, ‘না না ডাকফ না’, ‘অমভ তাট্যআ জামন’ আতোমদ গান গীত
ট্ট্ছ অনন্দট্ক উরক্ষে কট্য। ‘অভা দদালী কট্যা’ গাট্ন ভস্ত ব এফং যাধ দফাধট্ক জ কট্যট্ছ
প্রকৃমত। অনন্দট্ক ভা-এয ভট্ন্ত্র দযট্ন অনট্ত চা দ। ‘মা মমদ মাক’, ‘হৃদট্ ভমন্দ্রর ডভরু’, ‘দুঃখ মদট্ দভযাফ’,
‘দ ভাদুঃখ’ গানগুমরট্ত প্রকৃমতয অট্ফগ এফং অকুমত মযস্ফুয ট্ট্ছ। ‘অমভ দতাভাময ভামযয কনো’, ‘ভভ রুি
ভুকুরদট্র’ গানদুময ফেফায ট্ট্ছ অহ্বানভন্ত্র উর্চ্াযণরট্গ্ন। অফায দলভুহুট্তব প্রকৃমতয ভট্ন দপ্রট্ভয মযণমত
ম্বট্টি  ৈন্দ্ব প্রকা দট্ট্ছ ‘ট্থয দল দকাথা’ গাট্ন। নাযকময দল ট্ট্ছ অনট্ন্দয কাট্ছ ভা-এয ক্ষভাপ্রাথবনা
 ভৃতুেয য অনট্ন্দয কট্ে ফুট্িয প্রণাভ-ভট্ন্ত্রার্চ্াযট্ণয ভধে মদট্।
মচত্রাঙ্গদা নৃতেনাট্যেয প্রথভ দৃট্েয ভট্তাআ গদেনাযট্কয ফণবনা দৃেময নৃতেনাযে চিামরকা ভট্ঞ্চ যাময
উস্থামত । নৃতেনাট্যে পুরামর, দআারা, চুমড়ারায দৃট্ে মথাক্রট্ভ ‘নফ ফট্ন্তয দাট্নয ডামর’, দআ চাআ
দগা, ট্গা দতাভযা মত এফং ‘ট্ক ছুাঁট্া না’ আতোমদ গাট্ন প্রকৃমতয প্রমত ভাট্জয ীভ ঘৃণায মচত্র পুট্য ট্ি।
প্রকৃমতয ভভবট্ফদনা  ভা-এয ট্ঙ্গ তায কট্থাকথন ধযা ট্ড়ট্ছ ‘দম অভাট্য ািার’, ‘কী দম কময তুআ’, ‘কাজ
দনআ কাজ দনআ ভা’, ‘থাক্ তট্ফ থাক্ তুআ ট্ড়’ গাট্ন । এযট্যআ ‘জর দা অভা’ গাট্ন অনট্ন্দয প্রট্ফ এফং
প্রকৃমতয ট্ঙ্গ তায প্রতেক্ষ ংরা গাট্নয ুট্য উস্থামত ট্ট্ছ। ‘শুধু একময গিূল জর’ গাট্ন চিামরকায ভানমক
ভুমক্তয মচত্রময ুন্দয মেত ট্ট্ছ। এআ দৃট্ে মুক্ত ট্ট্ছ ‘ভাময দতাট্দয ডাক মদট্ট্ছ’-এআ পর কাযায গানময।
নৃতেনাট্যেয মৈতী দৃট্ে দফৌিনাযীট্দয কট্ে ‘স্বণবফট্ণব ভুজ্জ্বর’ গানমযয ট্যআ প্রকৃমতয ভুট্খ যট্ট্ছ ‘পুর ফট্র
ধনে অমভ’ গানময। গদেনাট্যে এআ গাট্নয ূট্ফবআ ভা প্রকৃমতট্ক তায শুমচতা ম্পট্কব াফধান কট্য ফট্রট্ছ ‘এআ
জাগাযুকুয ফাআট্য ফবত্রআ দতায যাধ’। ুতযাং প্রকৃমতয ন্তট্যয তাা অয অমতব ঝট্য ট্ড়ট্ছ এআ গাট্ন ।
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মকন্তু নৃতেনাট্যে দফৌিনাযীট্দয ফন্দনাগাট্ন ফুট্িয চযট্ণ গটি ুষ্প মনট্ফদট্নয ঙ্ মক্তয ট্য ট্যআ এআ গাট্নয
ফেফায দমন ূমচত কট্যট্ছ ‘দদফতা’য চযট্ণ প্রকৃমতয দআ দফা, দআ অত্মমনট্ফদট্নয বালেমযট্কআ। দগাযা নাযট্কয
দপ্রক্ষায দমন এআ গাট্নআ ধযা ট্ড়ট্ছ। অফায ‘দম অভাট্য মদট্ট্ছ ডাক’ গাট্ন ‘ভান নামগণীয খুট্র মা াক’
ঙ্মক্ত নৃতেনাট্যেয গানমযট্ক গদেনাট্যেয তুরনা মবন্নভাত্রা দৌাঁট্ছ মদট্ট্ছ। প্রকৃমত  তায ভা-এয কট্থাকথন
মফট্লতঃ ‘এ নতুন জন্ম অভায’, ‘ফাছা ভন্ত্র কট্যট্ছ দক দতাট্ক’, ‘চট্ক্ষ অভায তৃষ্ণা’ গানগুমরয ভট্ধে মদট্ এমগট্
মগট্ট্ছ নাযট্কয কামনী। এখাট্নআ ংট্মামজত ট্ট্ছ নুচট্যয দৃেময এফং যাণীভায দালা ামখ ভন্ত্র ট্ড়
মপমযট্ অনায প্রঙ্গ দথট্কআ প্রকৃমতয ভা-এয ভন্ত্রমক্তট্ক ফেফায কট্য অনন্দট্ক দযট্ন অনফায কথা ভট্ন
ট্ড়ট্ছ- এ ঘযনাময নৃতেনাট্যেআ নতুন ফেফায কট্যট্ছন কমফগুরু। তট্ফ ভন্ত্র ট্ড় অনন্দট্ক অকলবণ কট্য
অনফায কথা শুট্ন ভা কতৃবক প্রকৃমতট্ক বৎবনা এফং দল মবন্ত ‘ফুক দচযা ধন’ প্রকৃমতয কথা িত ট্ত ট্ট্ছ
ভাট্ক, এ ঘযনা গদেনাযে  নৃতেনাযে উবট্ক্ষট্ত্রআ অট্ছ। এআ দৃট্েয দলমদট্ক ‘অভা দদালী কট্যা’, ‘ভা আ
দম মতমন চট্রট্ছন’ আতোমদ গানগুমর ছাড়া যট্ট্ছ ‘মা মমদ মাক’ গানময। গদেনাট্যে এফং নৃতেনাট্যে মবন্ন দুআ
মযমস্থমতট্ত দ আ গানমযট্ক ফেফায কযা ট্ট্ছ। গদেনাট্যে অনন্দ ‘দমখাট্নআ মাক দপযাট্তআ ট্ফ’ এআ দচতনা
দথট্কআ প্রকৃমত গানময দগট্ট্ছ। মকন্তু নৃতেনাট্যে এআ গাট্ন প্রকৃমতয ভা ভাায মলোদট্রয অগভন এফং নৃতে
উস্থামত ট্ট্ছ।
তৃতী এফং দলদৃট্ে মথাক্রট্ভ ‘আ দদখ্ মিট্ভ দভঘ ঘনাট্রা’, ‘অমভ দদখফ না’, ‘দআ বাট্রা ভা’, ‘না না না
ড়্ ভন্ত্র তুআ’, ‘দুঃখ মদট্ দভযাফ’ আতোমদ গাট্ন ফমণবত ট্ট্ছ প্রকৃমত  তায ভা-এয কট্থাকথনগুমর। অফায
‘জাট্গ মন এখট্না জাট্গ মন’ এফং ‘ঘুট্ভয ঘন গন ট্ত’ গানদুমযট্ত ভাায নাগা-ফটি নভন্ত্র উর্চ্াযণ এফং
দমামগনীট্দয অহ্বাননৃতে দদখাট্না ট্ট্ছ। নাযট্কয চূড়ান্তট্ফব ‘ভা, ভা, মপমযট্ দন দতায ভন্ত্র’ গাট্ন ফভামনত
অনন্দট্ক ভন্ত্র-ফটি ন দথট্ক ভুমক্ত মদট্ত প্রকৃমত তায ভা-দক ভন্ত্র মপমযট্ মনট্ত ফট্র এফং ‘প্রবু এট্ছ উিামযট্ত
অভা’ গাট্ন অনট্ন্দয কাট্ছ ক্ষভা প্রাথবনা কট্য। অনন্দ এফং কট্রয ফুিপ্রণাভ ভন্ত্র মদট্ নাযট্কয মযভামপ্ত
ঘট্যট্ছ।
চিামরকা নৃতেনাট্যেয ক্ষুোতন ংরাভূরক গানগুমরয জনে এয নাযকী অট্ফদন ট্নক দফী। ‘দকন মদফ
পুর’, ‘ুমজফ না’, ‘কাজ দনআ, কাজ দনআ’, ‘ত্বযা কর, ত্বযা কর, ত্বযা কর’, ‘দ দম মভথো’, ‘মকছুআ থাকট্ফ না’ ‘দফাঁট্ধ
অনর অনর অনর’, ‘ভা ভা ভা মপমযট্ দন’, কথায ুনযাফৃমত্ত ংরাগুমরট্ক অন্তমযক থচ গবীযবাট্ফ
প্রমথত কট্য দবট্কয ভট্ন। ুযগত মদক দথট্ক এআ নাযকময দ্বফমচত্রেভ। দমভন- অনট্ন্দয প্রাথবনা শুট্ন শুমচ
প্রকৃমতয গরা তায প্তট্ক ফাাঁধা ‘ক্ষভা কট্যা প্রবু’ গাট্ন দরট্গট্ছ অতবনাট্দয ুয, অনট্ন্দয কট্ে জরপ্রাথবনায
ুযময দআ দ্ববযফীয ুট্যআ ভন্দ্রপ্তট্ক ফাাঁধা, মকন্তু নাযেচমযট্ত্রয ভানমক ফস্থায ফেফধাট্ন একআ যামগণীয স্বয
চরাচট্রয এআ াথবকে যফীন্দ্রপ্রমতবায এক ননে দান। অফায ভাা  তায মলোট্দয গান ‘জাট্গমন, এখট্না
জাট্গমন’ -এয ুট্য অট্যাণামবভুমখ স্বযভূট্য ফেফায মকংফা ‘চট্ক্ষ অভায তৃষ্ণা’ গাট্নয ‘ফগুেন মা দম উট্ড়’
ঙমক্তট্ত উট্ড় েমযট্ত ুট্যয াথবক প্রট্াগ, ‘এ নতুন জন্ম অভায’ গাট্নয উেীনাট্ক ুট্যয ভধেট্ভ প্রকা
থফা ‘দআ চাআ দগা দআ চাআ’, ‘াত দদট্ট্ত ঘুট্য ঘুট্য’, ‘শুধু একময গিূল জর’ গানগুমরট্ত চমযট্ত্রয বাফানুাট্য
কীতবন এফং ফাউর ুট্যয প্রট্াগ গাট্নয কথাট্ক াথবকবাট্ফ মযস্ফুয কট্যট্ছ অয তাআ গান নাচ অয মবনট্য
মত্রট্ফণী ঙ্গট্ভ চিামরকা গুরুট্দফ যফীন্দ্রনাট্থয একময াথবক নাযেৃমি।
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১। ননীট্গাার ফট্ন্দোাধো, ‘যফীন্দ্রনাট্থয অত্মরূ  যফীন্দ্রনাট্যে মফফতবন’
২। শ্রুকুভায মকদায, ‘যফীন্দ্রনাট্যে রূান্তয  ঐকে’
৩। ঐ
৪। ঙ্খ দঘাল, ‘দামভনীয গান’
গ্রিূত্র0
১। যফীন্দ্রনাথ িাকুয, ‘যফীন্দ্রযচনাফরী’ ৩, ১৫, ১৯ , ২৩, ২৫ খি, মফশ্ববাযতী, করকাতা, ১৩৯৩১৪০১ ফঙ্গাে
২। শ্রুকুভায মকদায, ‘যফীন্দ্রনাট্যে রূান্তয  ঐকে’, ১ভ অনন্দ ংস্কযণ, অনন্দ াফমরাব প্রাঃ মরঃ,
করকাতা, ১৯৯৩
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